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KSIGA PIERWSZA





I

Poczekam, a popioem powlek si góry

I na chodzie wieczornym licie si porusz,

Za spocznie ptak, schylony pod swojemi pióry —
Abym modli si Bóstwu i rozmawia z Dusz.

Duszo moja! na zgliszczach tak pena promieni

Jakby suya zdrowiu, szczciu i ojczynie,

Uderz w struny: a kiedy zabrzmi wród przestrzeni,

Zawtóruj im, w Bogu pice, duchy blinie.

Chwaa ci. Lutni, która gromisz smutki ziemi!

I tobie, Pieni polska, ródo wszelkiej mocy,

A która si dzi mienisz pod domi mojemi.

Jak gwiazdy coraz ywsze w szerzcej si nocy.



n

Sysz pdzcy wiatr z oddalenia,

I skargi nage drzew, i modlitwy,

Niby gbokie picych westchnienia

W przededniu bitwy.

Powtórn noc zaszy bkity:

I na zamknite otchanie mroku

Wybiega ogie i grom, ukryty

W ciemnym oboku.

I mdlej we mnie — pieku w ofierze

!

Anio pogody i duch spokoju.

Jako wydani pod miecz rycerze

W nierównym boju.



III.

z sercem szybko bijcem siedziaem nad brzegiem

Potoku, który piewem napenia dolin;

Tak, kiedy Auster zadmie w gfórach zdjtych niegiem,

Lasy szumi, wolnoci witajc godzin.

Czyste jesienne niebo próno zmierzch zasmuca:

Bkit ciemnia na nocy gwiadzistej przyjcie;

Jam dni me, gorzkie bardzo, w wody popiech rzuca

I czy je z umarym liciem na odmcie.

A kiedy zakwitao piknych gwiazd tysice

I fala jasnem srebrem wiecia ju w mroku,

Serce moje, jak ródo spokojnie bijce.

Suchao i wtórzyo mdroci potoku

:



„Skoro i w tobie ycie prdkie zamieszkao,

„Porzu, o serce krnbrne, wróby nieskoczone,

„Pod wielkiem niebem odnów krew twoj i ciao

„I piewaj, piewaj szczyty jutrzenk sponione!"
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IV.

Jeli miasto ci znuy i ludzi przewrotno,

Id w góry, kdy czeka na ciebie samotno:
acno ci wród ywioów i duchów przestrzeni

Zapa dawny si wróci i myli odmieni.

Niejeden dzie pogodny skieruje twe kroki.

Strom ciek, na oczom widny szczyt wysoki,

Gdzie mile wita bd serce twe stroskane

Drzewa yjce w górach i kwiaty nieznane.

Tam, skoro wzrok odwrócisz od róda potoków,

Ujrzysz gr fantastyczn dalekich oboków,

A pynce ku wiatu bkitne powietrze

Ostatnie smutki ziemi z czoa twego zetrze.
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Szybko ci na dumaniu przemin godziny.

A kiedy zachód ogniem spali chmur ruiny

I, lichy uzociwszy krzak i turni nag,

Przeniknie zmysy twoje cisz i powag,

Kiedy ju dzie umary mgy z dolin podniesie,

I usypiajc ycie na kach i w lesie.

Gste cienie zalegn ska najwyszych grzbiety —
Zejdziesz w noc, dajc sysze gony piew poety.
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V.

z pobojowiska uniosem w góry

Zycie sabnce,

Abym si wróci, ptak lekkopióry

I kwiat na ce.

A teraz struny jeszcze nietknitej

Nawi koce —
I bd piewa na lutni witej

Ziemi i soce!
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Uo Zdzisawa Milnera.

vr.

Zanim nam ziemia ojczysta obrodzi

I zanim zbrojnej zapiewamy modzi

Pie Tyrteusza,

Z braterskiej rki przyjm, druhu mój miy,

Na co wdrowne Muzy pozwoliy

I soca dusza

!

Aby we wspomnie odetchnwszy cieniu,

Przy poczonem lutni naszych pieniu,

Zdaa od side prónej wyobrani,

Oglda oczy niezamconemi,

W nocy i we dnie — na niebie, na ziemi —
Gwiazdy powrotu i kwiaty przyjani.

14



m
Wiso, kolebko moja! i ty, lesie ojczysty!

I wy, niebiosa!

Ziemio — Litwo Adama, Polsko Jana Psalmisty

!

Zocistokosa

!

Powróciem, wdrov^iec, i og-ldam was znowu

Pikne tajemnie,

A wierne zawsze sercu i skrzydlatemu sowu,

Co yj we mnie.

Jakebym wic nie puci strun niecierpliwej lutni

W plsy dziewicze,

Aby przypominaa synom, gdy bd smutni.

Matki sodycze ?
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Bym si za sam zachowa u szlachetnych w pamici

I by wliczony

Midzy tych, których dzisiaj pobony wiersz mój wici
Penymi tony!
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VIII.

Drzewa szlachetne mazowieckiej ziemi,

wiadkowie tylu klsk i okropnoci

!

Dla oczu smtnych laty tuaczem!

Pene li wspomnie beztroskiej modoci

;

Wy, które jeszcze, w oknach mego domu.

Widz w rozdarciu nagem byskawicy

Miecce kwieciem na przyjcie gromu.

Rozkoysane wichrem nawanicy;

Teraz, rzucajc w ciemno chmur i nocy

Ostatni li swój szumicy przestworem,

Darzycie serce moje, jak prorocy,

Nieugitoci doskonaym wzorem !
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ix.

Witaj mi w smutku ! jaworze skazany

Na los sierocy;

Nad twojem czoem wiesza chmur achmany
Niebo Pónocy.

Jesie i wichry wczesne obnayy
Pie twój ju cay,

A oto oczom mym i sercu miy
Jak pomnik chway!

Z Zachodu nios tobie umiech bratni,

Pikny platanie

!

A ty mi do nógf cielesz li ostatni

Na powitanie.
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X.

Ucieczko moja, obrono moja,

Lutni natchniona

!

Bya mi dotd jak wietna zbroja,

W ogniu zocona.

Oto dzi czyst rado m trwoni

Wrógf obelywy:

Bde mi, Lutni, jak w silnej doni

Miecz sprawiedliwy!
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XI.

Piknu suc i sawie, gos powstaje

W piersi mojej i upomina,

Abym poskromi jece si zgraje,

Chwyciwszy za uk Apollina.

Zamilknie piewak obudnego serca.

Ciemnoci siq nocy osoni,

I legnie w prochu witych Muz oszczerca,

Przelkszy si lutni i broni.

Bdzie uwodzi pozorami aski

Ostatni najemny wróbita.

Lecz zedrze mask ze Bóg czarnolaski.

Odtrci go Rzeczpospolita.
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Po wrzawie prónej, walkach mao wietnych,

Potomno sd nad nim uczyni —
I bdzie pami jego u szlachetnych

Jak proch wymieciony z wityni!
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xn.

Poczyy nas kiedy wiosny póne niegi

U stóp Sarmackich gór,

I widziay nas razem Wisy dumnej brzegi,

I mazowiecki bór.

Niestety! wszdzie zwisa nad yciem bez chway
Niebios pospnych kir —

I puste budzc echa, w doniach naszych brzmiay

Struny rycerskich lir.

Lecz jeli tylko wiernie, i pomny przymierza.

Bóstwa wróy nam gos,

To ju, wszak prawda, powiedz ? niech jak chce uderza

Nieuchroniony los

!
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XIII.

Jak lekki obok, wzdty Zefirem,

Wiosenne niebo powleka kirem

I nad schylonym w polu oraczem

Wybucha paczem,

A za nim w tropy, w jednej g^odzinie.

Czystym znów szlakiem soce popynie.

Weselc ptaków powietrznych plemi

I pieszczc ziemi;

Tak serce ludzkie czsto zy leje.

Po których ywsze wstaj nadzieje,

A zbywszy mroku, milknie i sucha

Wieszczego ducha.
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Dlatego jeszcze, w czas nieaskawy,

Brzmi na mych ustach okrzykiem sawy,

Jakby j wolna ziemia wydaa —
Bogfów pochwaa.
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XIV.

czem ty piewasz, ptaszku wiegotHwy,

W ciche zaranie,

Budzc bez echa snem ujte niwy,

Nim soce wstanie?

Jeszcze po strzechach i wród drzew ogrodu

pi bracia twoi

;

Gos twój si zerwa nag-le, bez powodu,

I dziwy stroi.

1 ja po nocy rozpoczem pienie,

Nie wiedzc czemu

;

Ali przynioso sodkie ukojenie

Sercu mojemu.

25



XV.

Kocha ciebie i kochajc piewa —
Innych pragnie serce me nie znao

;

Potem nieraz przyszo zy wylewa,

Ze pragnem dla ciebie tak mao.

piewa tobie i piewajc kocha,

O codziennym zapomniawszy chlebie.

Nie przestaem. Mame teraz szlocha,

e tak wiele pragnem dla siebie?
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XVI.

Bkitne niebo, które kryy chmury,

Znów odzyskao swój urok dziewiczy;

Na widnokrg-u w socu stoj góry:

Pójdmy! uyjmy jasnyci chwil sodyczy.

Oto jest miesic, w którym dobro boa
Co roku now ask nas obdarza

:

Ju na dolinach plon wyday zboa,

I wnet zadzwoni sierp i piew niwiarza.

Cieszmy si, mia, nim jesie nastanie

!

Z cinitem sercem wtedy usyszymy

Tskne myliwskiej trbki w lasach granie,

Zapowied gnunej, w mgach idcej zimy.
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XVII.

Latu, które widziao pierwsz mio nasz,

Górom, które j kryy, borom, co pieway,
I wodom, i niebiosom, zwierciadom jej chway,

Obrazom, co dzi jeszcze wszystkie inne g^asz —

Bardziej ni kiedykolwiek wierny i przytomny,

Podjem lutni, nagem oywion dreniem,

I natchnem j piknych owych dni wspomnieniem,

Iby im zwiastowaa ywot wiekopomny.

Lecz oto chciabym — jeli los przyjazny zdarzy —
Abymy, nad gbokiem morzem pochyleni.

Zapomnieli o wionie pod socem jesieni,

Z doni zamknit w doni i z twarz przy twarzy.
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XVIII.

Ksiyc pyncy po wzburzonem niebie

Rumieni chmury prdkim wiatrem gnane,

Wiew agodniejszy czuby drzew kolebie,

Jak rzeczy dawne i przypominane;

Pod gfst ros wieczornego nieba.

Cichsze od lici, dr trawy pastwiska,

I wionie chodem mgy kryjca gleba...

O, serce moje! to ju jesie bliska.
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)cix.

Duch ten, co w dziecku modli si o rany,

Dzisiaj, cho latem piknem si napawa,

Zanim nadejdzie ycia jesie krwawa.

Ju na najgorsze jest przygotowany.

Jak po odlocie ptaków las bezhstny,

Nieporuszony bdzie trwa na wietrze

;

Saw, i mio, i przyja w proch zetrze.

Lecz nie ukorzy go los nienawistny.

Karmiony wzgard, zdrad i gorycz,

Pomnoy struny niemiertelnej lutni,

Ze najszczliwsi i najbardziej smutni

Od jasnych tonów jej brzmienia poycz.
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XX.

Co z darów nieba przebywao w tobie

Przez krótkie ycie a po dzie skonania,

Syn twój jedyny na samotnym grobie

Zebra na nocy dugich rozmylania,

A teraz domi codzie bieglejszemi

W hymn wielostronny twoj krew przemienia,

Aby dopeni, ojcze mój, na ziemi

Ostatnich snów twych urzeczywistnienia.
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XXI.

Jak dzwon donony, co pod strop wybiega,

O, lutni moja ! podnie gos do Pana,

I niech szeroko piew twój si rozlega

W miejscach, skd rado wszelka jest wygnana;

Pieni natchniony duch — i próny trwogi —
Gdy na twych strunach serce swe wypowiem,

Porzuci up swój demon ów zowrogi.

Który si ywi moj krwi i zdrowiem.
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XXII.

Nie wszystko tedy, druhu, prawd byo,

Co nam wróya przyja pobaliwa

:

Niejedno dzisiaj przypomnie niemio,

A co dnia now gorycz czas odkrywa.

Duch przecie, który zo i dobro way
I siga dalej ni rozum miertelny.

Zachowa obraz twojej dawnej twarzy

Przyobleczony w nimb nieskazitelny,

I dzisiaj jeszcze lutnia pracowita

Napeni dom mój dwikami wesela —
Patrz ! ju na wschodzie nowy dzie zakwita,

Jak w samotnoci umiech przyjaciela.

33



XXIII.

Ziemia w aobne mgy otulona,

Niebo chmurami zasnute,

Na mokrych polach — klski znamiona

I smutki zdawna przeczute.

Ju nad zmierzchemi pospnie sioy

Wiatr wstaje, co niegf posieje;

O, serce! czyje to gos wesoy
Szalone wznieca nadzieje ?

O, lutni moja ! u szczcia bramy.

Pod arem letnich promieni.

Niejedn jeszcze pie zapiewamy

Nabrzmia zami jesieni.
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XXIV.

Ani wic te otwarte jasnoci namioty,

Ani widok spokojnych drzew pijcych ros,

Nic nie zdoa ukoi nieszczsnej tsknoty,

Jak naprzekór oczom moim w sercu nios

!

O ! powiedzcie mi. Muzy wite i Charyty,

Którecie strzegy kroków mych i snów modoci,
Rycholi padn bog"a grotami przeszyty

I — duchem — niemiertelnej zayj radoci ?
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xxv.

Owio mi czarem swoim, noCy chodna,

I ucisz ao serca i pamici,

Unoszc ducha, tam gdzie myl pogodna

Nad zmiennym losem wieczny tryumf wici.

Dosy mi byo niegdy, w dni zwtpienia,

Twych srebrniejcych siedmiu gwiazd widoku.

Abym ku niebu wdziczne podniós pienia,

Z radoci w gosie i pomieniem w oku.

Bd mi przychylna, nocy sprawiedliwa,

Która prostujesz dnia szalone kroki

:

Nienadaremnie dzisiaj ciebie wzywa

Duch ten, spieszcy w mierci cie gboki!
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XXVI. •

Ten, który wzniós si nad los i nad ycie,

Dajc wiadectwo ducha dziwnej mocy,

I piewa now pie o kadym wicie,

Póki siq w wiecznej nie pogry nocy;

Boski poeta o natchnionej twarzy.

Jakiej nie ujrz ju miertelne oczy,

Który pod ukiem rajskich wirydarzy

Obok Ronsarda z Kochanowskim kroczy;

Gdziekolwiek g-rom mi drog ciemn znaczy,

Jakiemikolwiek zdrady czas gotuje.

Nad przepaciami i u wrót rozpaczy

Moimi kroki cudownie kieruje!
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• XXVII.

O! jak pogodni s ci bezcieleni.

Którzy mym krokom wszdzie towarzysz,

I jake gone budz we mnie pieni,

Cho mówi samem milczeniem i cisz!

Nie byo smutku w yciu penem troski.

Który nie rozwiaby si przed ich tchnieniem

I nie ustroi lic mych w umiech boski,

W ciemnociach nocy i pod chmur brzemieniem.

Ju zawsze z wami, duchy niemiertelne!

Bd jak rycerz na czele tysicy,

I przejd po mnie rzeczy skazitelne.

Nie trwawszy ile krótki al dziecicy.
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xxvin.

Ju teraz czsto myl wracam ku przeszoci,

Lecz na ustach mych nigdy al nie znajdzie echa:

Cho serce naladuje morza nawanoci,

Jak ksiyc nad falami duch mój si umiecha

!

I dzisiaj, niepamitny gorzkich dni kolei,

Wac nieunikniony zgon i przesze ycie,

Czy nie piewam jak eglarz wrócony nadziei,

Kiedy ujrzy znajom gwiazd na bkicie ?
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XXIX.

Morze byo spokojne i czyste niebiosa,

Dzie na bkitach dra:
I z obojgiem igraa fala sodkogosa

U porfirowych ska.

I powstaem, i szedem wybrzeem jasnoci

Pod skpym cieniem palm

:

Oczy miaem ez pene, w sercu — pacz radoci,

Usta pieway psalm.
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xxx.

Szlachetna lutni, w nieszczciu i w g^niewie

Najwjrszy spokój rodzca,

Daruj to doni mojej, jeli nie wie

Jak rado w struny twe trca.

A em, smag^any wichrem zej nadziei,

Na wierzchu samotnej skay.

Jak Kochanowski Jan i Jan z Morei,

Gone ci piewa pochway,

Powró mi, Lutni, mym bog-om domowym
I daj to jeszcze mej doni,

Zanim przed cieniem zadry Charonowym,

Niech w pie tryumfu zadzwoni
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XXXI.

Trzeba by w ziemi stlay moje koci,

Aby, ubrane w blask pomiertnej chway,

Oyy sowa zwyciskiej piknoci,

Które na lutni mej same pieway!
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KSIGA DRUGA





I.

Nie sdzonem sn byo tej doni,

Oderwanej od lutni solennej,

Jednej z Marsem radowa si broni

W szale bitwy i wrzawie wojennej!

Przyszo zoy rynsztunek onierski,

I karabin, i bagnet bezkrwawy,

I poegna poczet bohaterski

Towarzyszów dalekiej wyprawy

:

By powróci i, z nowem wzruszeniem.

Zawiedzione wycign ramiona

Do wieccej gwiazd szeciii pomieniem

Lutni — gronej jak uk Apollona!
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II.

Niech dzisiaj duch mój poczy si z wami,

Niech z wami razem nad Park si wzniesie,

Samotne w polu, rzdem nad drogami,

Albo skupione w macierzystym lesie

;

Godne, zaiste, niebios siga czoy

Z ostatnich lici ogooconemi,

Kiedy was losy zdradz i ywioy:
Drzewa, milczce drzewa niskiej ziemi

!
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III.

w noc, kiedym w polu sta,

Ten, co ma uk za zbroje,

Eciem wiszczcych strza

Przerazi serce moje,

A jeszcze biegf mój such

Za wiatrem nieujtym.

Gdy bóstwa peen duch

Gorza ju ogniem witym:

„Zdaa od Marsa mustr,

„Od miecza prónej chway,

„W kole dziewiciu sióstr,

,0 Apollona dbay,
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„Tam, gfdzie si wieków los

„Way midzy pioruny,

„lij niemilkncy gfos,

„Bijc w napite struny,

„Bo tylko lutni piew
„Mocen jest, domi twemi,

„Niebios przeama gniew

„I pokój wróci ziemi
!"
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IV.

Bdzceg-o po skraju cienistej dbrowy,
Gdziem dla was, Niemiertelne! na v/ian zbiera kwiaty,

Dotkn mi, sam ja nie wiem, grot ApoUinowy

Czy ten drugi. Mioci piórami skrzydlaty.

Lecz którekolwiek bóstwo mych ez byo chciwe.

Jeli mi danem, Muzy, podnie gos cierpienia.

Sprzyjajcie lutni mojej, siostry urodziwe.

By skarga godna bya was i przeznaczenia

!
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V.

Znowu sam z tob, lutni niezganionl,

Pod huraganem zwyciskiego losu,

Ku witym szczytom podnosz ramiona.

Uderzam w struny i dobywam gosu:

Szczliwy, jeli moja krew serdeczna,

Któr twe pieni wszystkie dr nabrzmiae.

Bynie w ciemnociach jak bro obosieczna,

Losom na wzgard i Muzom na chwa

!
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VI.

w welonie mgie ci widz, gfóro podoboczna

!

Dolina, w zmierzchu sinym, u nóg ci si ciele

I w gronym szyku stoi twoja stra przyboczna —
Lecz jake si zmienio wiele w lat niewiele

!

Nad czoem twojem jutro bkit si otworzy,

Jakim go widywaem w pomieniach tsknoty,

Ale wiem ju: nie znajd w ogniach nowej zorzy

Innych uciech jak soca przeciwnego groty.

Jutro tutaj, od wschodu po zachód pogodny,

Roztoczy si przed wzrokiem pyszna panorama.

Lecz si ni nie nasyci duch, wiecznoci godny,

Choby dwakro spona niebios jasnych brama.
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Wiosny, lata, jesieni stubarwne owoce

Rzadko kiedy zdobiy twarde moje rymy:

Mnemu sercu starcz z lutni ddyste noce

I cisz miujcy, szron pospnej zimy.

Witaj rai wic i egnaj, Tatr wyniosych chwao

!

Na twych dumnych granitach i sonecznych zboczach

Z dawnych mioci moich nic nie pozostao —
I tylko czarem smutku yjesz w chmurnych oczach.
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VII.

Opady mi ludzkie zoci,

W bdne wpltay mi koo:

Ku tobie, boa Mdroci,

Podnosz schylone czoo.

Zaso mi swoim buatem,

Niech wstpi we mnie ta cisza.

Któr królujesz nad wiatem,

Dziewico, córko Jowisza!

A em na g-ruzach wityni

Samotne obra siedlisko.

Nie daj mi dzisiaj, Bogini

!

Tumom na urgowisko.
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Pochyl si nad twoim synem,

Pallado! krzywd gromicielko,

Napój mi mocnem twem winem,

Pociesz mi, pocieszycielko I
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VIII.

Chwao Muz niemiertelnych, Erato zocista

!

Która dzierysz oburcz Lutni witej barki,

Wzywa ci niegdy w trenach smutnych Jan Psalmista,

Dotknity nagym ciosem bezlitosnej Parki;

Wzywa ci i ten drugi, którego na ou
Smiertelnem oglday oczy me miertelne,

(Jeszcze gos jego ziemski nie przebrzmia w przestworzu,

Chocia dawno powita ju Pola piekielne) —

I ja dzisiaj, cigany bóstw przeciwnych gniewem.

Wzywam ci. Muzo, wieszcze jednoczca chóry,

Bym, odgrodzon od wiata niemilkncym piewem,

Nad los coraz Iejszemi unosi si pióry.
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IX.

Muzom winienem ten spokój twarzy,

Który nad serca krzykiem panuje

I który wszystko, czem los mi darzy,

Bezchmurnem czoem przyjmuje.

Rado, i smutek, i gniew gwatowny
Kóc si we mnie jak w podym gminie,

Ale je cz w zestrój cudowny

Przy szeleszczcym wawrzynie.

Spór si przesili: skarg niemsk
Nie zadry w ustach mych bogi mowa.

Twarz, pochylona nad serca klsk,
Spokój mych pieni zachowa.
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A kiedy ciao upadnie w gruzy,

Smutne wiadectwo skoczonej wojny,

Ju pod cichncy chór wasz, o Muzy!

W ciemno odejd spokojny.
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Do Jana Moreasa, w jedenast rocznic mierci.

X.

Wicej ju dzieli mi od ciebie lat

Ni ci miertelny mój oglda wzrok,

I coraz spieszniej w cieniów smutnych wiat

Zda ziemski mój krok;

Ali, jak lampa w gbi ciemnych wnk,
Jeszcze twój, Mistrzu, ponie we mnie duch,

I jeszcze gromki mowy twojej dwik
owi spragniony such.

Twój to, o Mistrzu, twój to grony bóg

rodkiem otchani zawiesi swój Znak,

em z przeznaczonych w dó nie run dróg

Jak mg raony ptak.
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On to, Apollon, miotacz ostrych strza,

Przeciwko Pieka srocym si psom,

Ponad Oiimpu niebosiny wa
Trway wyniós nam dom;

Bo niej Wozu jarzcych si piast,

Tam gdzie skrzydlaty co noc biega Ko,
Szeci swych Lutni malujcych gwiazd

Byszczy szlachetna bro,

W któr ja zbrojny — z ez, bota i krwi.

Najcudowniejsz z niemiertelnych sztuk.

Tobie i sobie, u aobnych drzwi

Wij zwyciski uk!
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